
DECENTRALIZED 2019 

Ευκαιρία για δωρεάν παρακολούθηση του κορυφαίου συνεδρίου Blockchain της 
Ευρώπης για φοιτητές 

Δήλωσε έγκαιρα συμμετοχή για 30 δωρεάν εισιτήρια, μόνο για φοιτητές, στο 
DECENTRALIZED 2019 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 1 

Νοεμβρίου! 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει εδώ και τρία χρόνια τη σειρά παγκόσμιων 
συνεδρίων DECENTRALIZED, η οποία έχει καθιερωθεί ως η πρώτη και μεγαλύτερη 
συνδιάσκεψη στην Ευρώπη σχετικά με την τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά 
νομίσματα. 

Το συνέδριο DECENTRALIZED διοργανώνεται φέτος για 3η συνεχόμενη χρονιά και 
συγκεντρώνει πάνω από 100 ομιλητές από όλο τον κόσμο και πάνω από 50 εταιρείες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ως χορηγούς και εκθέτες που θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το DECENTRALIZED 2019 θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2019, και 
απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον 
χώρο, όπως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, φοιτητές 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 

Το φετινό συνέδριο χωρίζεται σε πέντε ενότητες (tracks): 

1. Pre-conference workshops: Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου θα διοργανωθούν δυο 
πρακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στις πλατφόρμες Hyperledger και Corda, σε 
συνεργασία με τις ομώνυμες εταιρίες. 

2. Επιχειρήσεις (Business Track): αποτελεί τη μια από τις δυο βασικές ενότητες του 
συνεδρίου, με ομιλίες στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, όπου σημαντικοί 
ομιλητές από όλο τον κόσμο θα αναλύσουν όλο το φάσμα επιχειρηματικών 
εφαρμογών, οικονομικών επιπτώσεων και κανονιστικών προσεγγίσεων γύρω από 
το blockchain και τα κρυπτονομίσματα. 

3. Τεχνολογία (Technology Track): είναι η δεύτερη βασική ενότητα, που επίσης 
εκτείνεται σε δυο μέρες (31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου) με ομιλίες γύρω από το 
παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και παρουσιάσεις λύσεων λογισμικού και 
εφαρμογών. 

4. Workshops: Στις 31 Οκτωβρίου θα διοργανωθούν επιπλέον εργαστήρια όπου θα 
γίνει, εκτός των άλλων, παρουσίαση του Libra (του νέου κρυπτονομίσματος του 
facebook) αλλά και άλλων πρόσφατων εξελίξεων. 

5. Ακαδημαϊκή Έρευνα (Academic Track): Τέλος, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου θα 
πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών από πανεπιστήμια και 
ερευνητές, αλλά και keynote presentations από σημαντικούς ακαδημαϊκούς στο 
χώρο του blockchain. 

Γύρω από τις πέντε ενότητες του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες, που αναμένεται να 
ξεπεράσουν τον περσινό αριθμό των 1.200, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια 
διαδραστική διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών σχετικά με τις τάσεις και εξελίξεις 
στον χώρο, αναλύοντας τις τελευταίες χρήσεις και εφαρμογές των τεχνολογιών blockchain 
και των κρυπτονομισμάτων. 



Ανάμεσα στους φετινούς κεντρικούς ομιλητές του DECENTRALIZED 2019 συγκαταλέγονται 
οι: 

• W. Scott Stornetta: Θεωρείται ένας από τους «πατέρες» του blockchain, με το έργο 
του να έχει αναφερθεί τρεις φορές στα διαδικτυακά γραπτά (bitcoin design paper) 
του Satoshi Nakamoto. 

• Adam Back, εφευρέτης της Hashcash και συνιδρυτής / διευθύνων σύμβουλος της 
Blockstream. 

• Silvio Schembri, Υφυπουργός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ψηφιακής 
Οικονομίας και Καινοτομίας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Μάλτας. 

• Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της 
Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο (STOA). 

• Bill Barhydt, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της πρωτοπόρου εφαρμογής 
επενδύσεων Abra. 

• Perianne Boring, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ψηφιακού Εμπορίου. 

Όπως αναφέρθηκε, το DECENTRALIZED 2019 θα παρουσιάσει δύο παράλληλα ολοήμερα 
εργαστήρια πριν από την έναρξη του, τα οποία είναι: 

• Το Corda Bootcamp, το οποίο συνδιοργανώνεται από την R3 και απευθύνεται σε 
όσους θέλουν να μάθουν για την πλατφόρμα Corda blockchain, καθώς και σε 
μηχανικούς blockchain που επιδιώκουν να αναπτύξουν τη δική τους εφαρμογή 
Corda (CorDapp). 

• Το εργαστήριο Hyperledger, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Hyperledger και θα 
παρέχει πρακτική εμπειρία στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα στον κόσμο για την 
επιχειρηματικότητα στον τομέα του blockchain. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο DECENTRALIZED 2019 

Αν, λοιπόν, σε εξιτάρουν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν έρευνες αιχμής και τεχνολογική 
ανάπτυξη, αν θες να μάθεις περισσότερα για την τεχνολογία blockchain, την τεχνητή 
νοημοσύνη και τα ψηφιακά νομίσματα, τότε να ξέρεις ότι μια ολόκληρη κοινότητα 
ανθρώπων με κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα και ακαδημαϊκές αναζητήσεις θα βρίσκεται 
και θα σε περιμένει στο ξενοδοχείο Divani Caravel, μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 
2019.  Οι προετοιμασίες του συνεδρίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οπότε για να 
εξασφαλίσεις τη δική σου θέση στο κορυφαίο συνέδριο Blockchain της Ευρώπης, δήλωσε 
έγκαιρα τη συμμετοχή σου, διότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και οι θέσεις είναι ήδη 
περιορισμένες. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο DECENTRALIZED 2019, 
επισκέψου τώρα την ιστοσελίδα www.decentralized.com. 

Ειδικά για φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων (όλες οι βαθμίδες: προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες), έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα χορήγησης 30 

δωρεάν εισιτηρίων παρακολούθησης, με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και άλλων υποστηρικτών. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να 

συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρουν στο  

https://www.decentralized.com/student-contest/  

έως και τις 22 Οκτωρβρίου το αργότερο. 


